
Gebedspunten 
 

• Dank de Here God dat Hij Asha 
en haar gezin redde en 
bemoedigde.  

 

• Bid dat Asha en Krishna 
herstellen van hun wonden, zowel 
lichamelijk als geestelijk. 

 

• Vraag de Here God of Hij Asha’s 
kinderen wil beschermen en de 
moed geeft om niet in angst te 
leven. 

Nieuwe kracht 
Want Asha en Krishna worden nog steeds 
belaagd en bedreigd. Ook de kerkdiensten 
worden nog steeds verstoord. “Ik vroeg me 
af waarom wij zoveel ontberingen moesten 
doorstaan, terwijl ik de Here God toch dien”, 
vertelt Krishna.  
 
Hij vond nieuwe kracht in de Bijbel. “De 
Bijbel zegt: er zal vervolging zijn, maar zie, 
Christus heeft de wereld overwonnen. Dus ik 
ben nergens bang voor. Ik en mijn familie, wij 
zullen Christus blijven dienen. Wat er ook 
gebeurt.” 
 
 

 
 
  

Asha* 

Asha en haar man Krishna* bekeren zich vanuit het 

hindoeïsme tot het christelijk geloof. Krishna begint 

een bediening als predikant en heeft al snel een 

gemeente onder zijn hoede. Met de groei van zijn 

kerk groeit echter ook de tegenstand.  

 
Een echte Indiër is een hindoe. Dat is de gedachte die leeft  
bij veel Indiërs. In sommige gebieden in India leidt deze 
gedachte ertoe dat extreem-hindoeïstische Indiërs hun 
christelijke dorpsgenoten aanvallen.  
 
Dit overkomt ook Asha en haar gezin. Tegenstanders van het 
christelijk geloof vallen hun gemeente aan. Ze intimideren en 
slaan de gelovigen. Sommige gemeenteleden durven 
hierdoor niet meer naar de kerk te komen.  
 
Gevoelige plek 
Op een zondag dringt een groep extremisten tijdens de 
eredienst de kerk binnen. Ze sleuren Krishna naar buiten en 
beschuldigen hem ervan mensen te bekeren. Ze gooien hem 
op de grond en beginnen hem af te ranselen. Asha schiet 
hem te hulp, maar een van de aanvallers grijpt haar beet en 
duwt haar tegen een muur. “Ik had net een maagoperatie 
ondergaan”, vertelt Asha, “en de hechtingen waren nog niet 
genezen. De aanvallers schopten me op die gevoelige plek;  
ik begon te bloeden en verging van de pijn.” Het raakt haar 
het meest dat haar kinderen moeten toekijken hoe zij in  
elkaar geslagen wordt. “Ze huilden en schreeuwden: ‘Mama, 
papa!’. Ik moest me over mijn pijn heen zetten en voor hen  
en mijn man gaan zorgen.” 
 
Hulp 
Gelukkig schieten een paar gemeenteleden het echtpaar te 
hulp. Ze brengen hen naar het ziekenhuis, waarna de situatie 
lokale partners van Open Doors ter ore komt. Vanaf dat 
moment krijgen ze financiële en emotionele steun.  
 
* Schuilnaam 
 
 
*Schuilnaam 

India 



Sarah startte een huiskerk. “We zitten in een 
kleine kerk met een paar gezinnen. Soms 
kunnen we iemand uitnodigen om Bijbels 
onderwijs te geven”, legt Sarah uit. “De 
moslims in de buurt klagen over ons. Maar 
diezelfde mensen bellen ons vervolgens weer 
op om voor hun zieke kinderen te bidden.”  
Sarah leerde door de Bijbel te volharden in 
geloof. “Ik leerde op de Heer te wachten, zoals 
Hanna wachtte op de Heer om een kind te 
krijgen. Wie volhardt, zal gezegend worden.” 

 
 
  

Sarah*  

Sarah groeit op in een gebied in Oost-Afrika waar 

fundamentalistische moslims de dienst uitmaken.  

Ze bestudeert de Koran, gaat naar de moskee en 

leeft zoals het een jonge moslimvrouw betaamt.  

 
Maar Sarah heeft een probleem. Ze lijdt aan een chronische, 
slopende hoofdpijn. De mensen om haar heen proberen haar 
te helpen: met brouwsels, bezweringen, dierenoffers.  
Het heeft allemaal geen enkel effect, behalve dat het haar 
geld opslokt en dat ze er doodmoe van wordt. Op een dag 
vertelt Sarah haar moeder dat ze er helemaal klaar mee is en 
geen genezingsrituelen meer wil ondergaan. 
 
Sceptisch 
Korte tijd later wordt Sarah door christenen in de buurt 
gevraagd mee te gaan naar de kerk, om op hun kind te 
passen. In de kerk wordt voor Sarah gebeden. Hoewel ze hier 
sceptisch tegenover staat, blijft het christelijk geloof haar in de 
dagen daarna bezighouden.  
Dan besluit ze haar vertrouwen op Christus te stellen. “En 
vanaf het moment dat ik dat deed, was ik genezen”, vertelt 
Sarah. Ze deelt haar nieuwgevonden geloof met haar 
familieleden, waarop een aantal van hen tot geloof komt.   
 
Tegenstand 
“Onze moslimburen kregen een hekel aan ons. Niemand wil 
nog met ons praten. Ze gooien stenen naar ons huis en 
beschadigen ons bezit als we naar de kerk gaan.”  
Sarah heeft vooral moeite met de manier waarop haar 
familieleden behandeld worden. “Als ik mensen in het dorp 
groet, lopen ze gewoon door en negeren ze me. Maar als ze 
roddelen over mijn familie, voel ik me slecht.”  
 
 
 
 
*Schuilnaam 

Gebedspunten 
 

• Dank de Here God dat Sarah, 

ondanks de tegenstand die zij 

ondervindt, vrijmoedig van haar 

geloof getuigt.  

 

• Sarah vraagt om gebed om vrede 

in de regio waar zij woont, zodat 

zij en haar gemeenteleden eropuit 

kunnen om het evangelie te 

delen.  

 

• Bid dat de Here God Sarah en 

haar gemeenteleden standvastig 

maakt in hun geloof. 

 

Oost-Afrika 



Aanmoediging 
Het is voor christelijke jongeren in Brunei vaak 
moeilijk om op de Here God gericht te blijven. 
In dit land draaien wet en samenleving 
voornamelijk om de islam. “Jonge gelovigen 
zeggen vaak: Ik hou van God met heel mijn 
hart, maar zodra ik onder vrienden ben, zwijg 
ik over Hem”, vertelt Rébel. “De meesten 
staan sterk in hun geloof, maar hebben 
gewoon een beetje aanmoediging en 
bijschaving nodig.”  
 
Om die reden moedigt ze jongeren van harte 
aan ook op jeugdkamp te gaan, en zo meer te 
leren over de Here God. 

 

Rébel* 

Kintsukuroi*. Wat gebroken is, wordt met goud weer 

heel gemaakt. Aan deze boodschap hield de jonge 

Rébel uit Brunei zich vast na het overlijden van haar 

moeder. “Ik had een opstel van twee pagina’s kunnen 

schrijven met al mijn vragen aan God.” 

Hoewel Rébel opgroeide in een christelijk gezin en regelmatig 
naar de kerk ging, betekende het geloof niet veel voor haar. 
Dat veranderde in 2016. Rébel bezocht toen een christelijk 
jeugdkamp, enkele dagen nadat haar moeder plotseling was 
overleden.  
 
Vragen, vragen, vragen… 
Het sterven van haar moeder maakte Rébel tot wees; haar 
vader was een aantal jaren daarvoor al overleden. Rébel zat 
vol vragen. Waarom had de Here God haar ouders 
weggenomen? Waarom moest juist zij hun rol overnemen? 
Hoe moest ze het allemaal rondkrijgen in haar leven met de 
zorg voor haar broertjes en zusjes? Met al die vragen, met 
alle brokstukken van haar leven, kon ze bij de jeugdleiders 
van het kamp terecht. Die baden voor Rébel en haar broertjes 
en zusjes. Rébel was geraakt door Gods liefde, door Zijn 
vaderhart. “De gebroken vaas wordt weer heel, als een 
kintsukuroi”, werd haar verteld op het kamp.   
 
Jeugdhulpverlener 
In de jaren die volgden hield Rébel zich vast aan die 
boodschap. Ze groeide in haar geloof. Nu zet Rébel zich in 
als hulpverlener voor jongeren met trauma’s. “Ik wilde graag 
leren waar hun pijn vandaan kwam en hoe ik hen kon helpen. 
Ik dank God dat Hij mijn gebeden verhoorde en dat ik hen nu 
kan helpen.”  
 
 
* Schuilnaam. ‘Kintsukuroi’ is een Japanse techniek, waarbij gebroken 
aardewerk hersteld wordt met goud. 

 
 

Gebedspunten 
 

• Dank dat Rébel met al haar 

vragen bij de Here God terecht 

kon en Hem beter leerde kennen.  

 

• Bid om zegen op Rébels werk 

onder christelijke jongeren.  

 

• Bid dat christelijke jongeren in 

Brunei hun hart richten op de 

Here God en van Hem getuigen. 

Brunei 


